
Clube

*Cálculo efectuado sobre o valor das comissões e prémios dos seguros, definidos no regulamento do Clube A, disponível 
em www.creditoagricola.pt, debitado na conta D.O. associada à conta dos Títulos de Capital do Associado e creditado na 
Conta do Cartão Clube A para os Associados com Cartão de Crédito e na Conta D.O. associada ao Cartão, para Associados 
com Cartão de Débito. Desconto mínimo de 0,10 e máximo de 50, por transacção.**TAEG de 0,84% para 12 prestações 
sem juros, calculada para o PVP a consultar em cada um dos parceiros. Vigoram as condições de pagamento acordadas 
para o seu Cartão de Crédito Clube A.

Conheça as nossas recomendações de segurança CA e mantenha-se informado 
sobre os vários tipos de fraude digital mais comuns em www.creditoagricola.pt.

Para uma utilização segura da internet é fundamental conhecer os cuidados a adoptar para 
garantir a segurança das operações realizadas e a salvaguarda dos dados pessoais.

DICA

LINHA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO 
DO NEGÓCIO  

APOIAMOS NEGÓCIOS 
COM ADN FORTE. 

 
Seja para dar os primeiros passos na criação  

do seu negócio ou investir no crescimento da 
sua Empresa, conte com a Linha de Apoio ao 

Desenvolvimento do Negócio.
A Linha ADN resulta do protocolo entre  

o Crédito Agrícola, o IAPMEI, o Turismo de Portugal,  
a SPGM e as SGM, e disponibiliza um montante  

global de 122 Milhões de Euros, distribuído  
por quatro linhas especificas:

Saiba mais numa Agência CA.

Junho 2021

CA Solução Família

É natural cuidar
dos nossos.

Aproveite as condições especiais da campanha.

Campanha válida de 21 de Junho até 23 de Julho de 2021. 
Saiba mais na sua Agência CA.

Seguros Vida CA Protecção Família
• 15% de desconto para Clientes Associados, 

no prémio da Apólice, pelo período de 5 anos;
(Não acumula com outros descontos 
de Cliente Associado).

• 10% de desconto para Clientes 
Não Associados, no prémio da Apólice, 
pelo período de 5 anos. 
(Descontos não acumuláveis com o 
Desconto Saudável).

Seguro CA Saúde Particulares
• Oferta da 12ª mensalidade na 1ª anuidade,  

para as apólices com pagamento mensal;

• Oferta de desconto equivalente de 8,33%, 
na 1ª anuidade, para pagamento trimestral, 
semestral ou anual em cada uma das fracções;

• Oferta de vales de desconto Pingo Doce 
nos valores de €10, €25 ou €50 por pessoa 
segura, conforme a opção de seguro subscrita.

Candidaturas abertas até 16 de Julho de 2021, às 18h00.

Conheça as categorias a concurso e apresente o seu projecto:

Agro-indústria 4.0
Biotecnologia e Bioeconomia
Produtores Inovadores

Start Up  
10 milhões de euros;

Leasing Imobiliário
6 milhões de euros;

Curto Prazo
100 milhões de euros;

Leasing Mobiliário
6 milhões de euros.

CA EMPRESAS

APOIAR A SUA EMPRESA? É PARA JÁ!
Quando se trata de apoiar empresas e empresários e responder aos desafios e necessidades do negócio e de 
novos projectos, o Crédito Agrícola responde, é para já!

Apoiar o dia-a-dia do negócio? É para já! 
Soluções para a gestão do dia-a-dia da sua empresa 
disponíveis no momento oportuno.

Apoiar a tesouraria e a liquidez? É para já! 
Soluções de Factoring para melhorar a gestão  
e cobrança de vendas a crédito nacionais  
e internacionais e a antecipação de pagamentos  
a fornecedores.

Apoiar com crédito à taxa fixa? É para já! 
Fixámos a taxa da Linha CA INVEST BEI para dar 
tranquilidade e segurança aos projectos  
de investimento da sua Empresa.

Apoiar projectos e o investimento? É para já! 
A solução pronta para ter já a frota da sua empresa,  
o novo escritório, loja ou armazém.

Apoiar na protecção das pessoas e do património? 
É para já! 
Apoiamos com a nossa experiência e as nossas 
soluções as empresas que querem dar mais segurança 
à sua actividade e aos seus colaboradores.  
 

Contacte o seu Gestor de Cliente ou a sua Agência CA para obter mais informações sobre produtos 
e serviços ou como fazer a sua empresa Associada do Crédito Agrícola.

CA ONLINE CA ONLINE “PARA A MINHA EMPRESA”
Agora com novas funcionalidades e brevemente poderá também contratar 
crédito de uma forma simples e inovadora. Actualize os seus dados 
pessoais e os da sua empresa junto da sua Agência CA e experimente uma 
nova forma de apoio à tesouraria da sua empresa. 

Atendimento personalizado 24h/dia, 7 dias/semana

Linha Directa
808 20 60 60 creditoagricola.pt

SIGA-NOS

Esta newsletter é meramente informativa. Informe-se junto do seu Gestor de Cliente ou numa Agência do 
Crédito Agrícola sobre as condições dos produtos e serviços apresentados.


